การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ ปัญหาและการตัดสิ นใจ ( หลักสูตร 2 วัน )

Course outline การพัฒนาทักษะการคิดเพือ่ แก้ ปัญหาและการตัดสิ นใจ
(Problem Solving & Decision Making)

หลักสู ตร 2 วัน

โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด
 การคิดที่ถูกต้องนาไปสู่ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และกล้าในการตัดสิ นใจ โดยใช้ท้ งั ข้อมูล

, ความคิด
อย่างเป็ นธรรมชาติและเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอเป็ นเรื่ องท้าทาย ไม่ใช่
ความเครี ยด ความกังวลหรื อความกลัวอีกต่อไป

 การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ เป็ นเรื่ องสาคัญที่ตอ้ งฝึ กฝนอยูเ่ ป็ นประจา เนื่องจากปั ญหา

และอุปสรรคเกิดขึ้นเป็ นเรื่ องธรรมชาติ ดังนั้น เราต้องยอมรับในสิ่ งที่เกิดขึ้นและไม่ยอมแพ้ต่อปั ญหา จึงควร
จะ...
 เตรี ยมพร้อมรับมือกับปั ญหา
 เผชิญกับสถานการณ์แห่งความจริ ง
 มองที่เป้ าหมายไม่ใช่อุปสรรค
 กล้าตัดสิ นใจด้วยความเชื่อมัน่
 ยอมรับในผลลัพธ์เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป
 การเรี ยนรู ้เครื่ องมือในการคิดให้เข้าใจยังไม่เพียงพอ ต้องสามารถนาคุณสมบัติต่างๆ มาประยุกต์ใช้กบั

สถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับ Style ของตัวเองจึงจะเป็ นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริ ง ซึ่ งจะมี
แนวความคิดเบื้องต้นดังนี้...
 มองปัญหาเป็ นโอกาสของการพัฒนา
 การลงมือทาให้ได้ความสาเร็ จกับประสบการณ์
 การคิดเชิงบวกเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ
 เผชิญกับปั ญหาด้วยความเชื่อมัน่ ในตัวเอง
 หลักการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบนั้น ควรให้ความสาคัญในเรื่ อง...

 การพัฒนาความคิดด้านต่างๆ
 การพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้
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 การมีแนวความคิดเชิงบวกต่อปั ญหาและอุปสรรค
 การมุ่งมัน่ และรับผิดชอบต่อเป้ าหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร







เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เรื่ องการคิดในด้านต่างๆ แล้วเลือกใช้ตามความเหมาะสมของปั ญหาและอุปสรรคใน
แต่ละเหตุการณ์ดว้ ย Style ของผูเ้ รี ยน
เพื่อสร้างเทคนิคการฝึ กฝนทักษะการแก้ปัญหาของตัวเองอย่างมีระบบ
เพื่อใช้เทคนิคในการตัดสิ นใจที่ถูกต้องในแต่ละสถานการณ์ดว้ ยแนวความคิดของตัวเอง
เพื่อทาให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้หลักการ, เทคนิค และกระบวนการในการแห้ปัญหาและการตัดสิ นใจผ่าน
่ ลอดเวลา
Workshop, กรณี ศึกษา, การแลกเปลี่ยนและ Role Playing อยูต

รายละเอียดเนือ้ หาตามหลักสู ตร (Course Outline)
DAY I: การพัฒนาทักษะการคิดและการใช้ เครื่องมือ
 สารวจแนวความคิดด้านทักษะการคิดของตัวเอง

 ความหมายของการคิด
 หลักสาคัญของการเป็ นนักคิด
 คุณเป็ นนักคิด Style ไหน?
 Workshop: สร้างแนวทางการคิดของตัวเอง
 การคิดแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้








การคิดเชิงวิเคราะห์
การคิดเชิงกลยุทธ์
การคิดแก้ปัญหา
การคิดเชิงสร้างสรรค์
การคิดแบบองค์รวม
Workshop: ทดสอบความคิดแบบต่างๆ

 เครื่ องมือสาคัญของการคิดแก้ปัญหาแบบบูรณาการ






ทฤษฏีพาเรโต 80:20
การใช้ Check Sheet
การใช้คาถาม 5W และ 1H
การวิเคราะห์สมมติฐาน
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Workshop:

การฝึ กฝนใช้เครื่ องมือด้วยตัวเอง

 การพัฒนาทักษะการคิดด้วยตัวเอง







การคิดกับสถานการณ์ต่างๆ
คุณสมบัติของนักคิดเชิงสร้างสรรค์
การประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาและอุปสรรค
การใช้แนวความคิดเพื่อการตัดสิ นใจ
Workshop: ปั ญหา/อุปสรรคและการตัดสิ นใจเบื้องต้น

DAY II: การรู้ จักแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจเชิงสร้ างสรรค์
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ







คุณรู ้สึกอย่างไรกับปั ญหา/อุปสรรค?
สาเหตุของปั ญหาและอุปสรรคเกิดมาจากเรื่ องใด?
คุณตัดสิ นใจได้ดีแค่ไหน?
คุณชอบการตัดสิ นใจเพื่อแก้ปัญหามากน้อยแค่ไหน?
Workshop: ประเมินตัวเองเกี่ยวกับการตัดสิ นใจแก้ปัญหา

 การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์







หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปั ญหา
เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
การเลือกใช้เครื่ องมือในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
การเป็ นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
กรณี ศึกษา: การเลือกใช้ทกั ษะในการแก้ปัญหา

 การพัฒนาทักษะการตัดสิ นใจในสถานการณ์ต่างๆ

 สาเหตุของการไม่กล้าตัดสิ นใจ
 องค์ประกอบสาคัญของการกล้าตัดสิ นใจ
 การพัฒนาทักษะการตัดสิ นใจของตัวเอง
 Role Play: การใช้ขอ้ มูล, ความคิดและเทคนิคในการตัดสิ นใจ
 การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ






เปลี่ยนความคิด...ก้าวข้ามอุปสรรค
การสร้างมุมมองเชิงบวกกับปั ญหา
การรับผิดชอบในการตัดสิ นใจทุกเรื่ อง
กาหนดทางเลือกเพื่อการตัดสิ นใจที่แม่นยา

 การบ้ าน เพื่อการนาไปปฏิบตั ิและฝึ กฝนด้วยตัวเอง
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แนวทางการฝึ กอบรม
 การเรียนรู้ ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

หมายเหตุ: ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่ง
เป็ นข้อมูลที่จะอยูภ่ ายในจิตใต้สานึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม
หากต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทาให้ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะ
ปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู ้สึกที่ดีในการ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)

 การใช้ กระบวนการโค้ ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึ กอบรม
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หมายเหตุ : การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่
เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม ( Questioning) ของโค้ช
(วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้ว
ผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั Style และ
สภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

 แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

โค้ชให้หลักการ

ผู้เรียนพิสูจน์ ด้วยตนเอง
 ผ่านการแลกเปลี่ยน
 Workshop
 Role Playing
 กรณี ศึกษา

สร้างแนวทางและวิธีการ
ของตัวเอง สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ทนั ที

หมายเหตุ : การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning) ของโค้ช
(วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั Style และ
สภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบาย กระตุน้ ให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิ ดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึ กให้จบั ประเด็นสาคัญที่อยูใ่ นสไลด์ (Slide) ได้ดว้ ยตัวเอง
 ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู ้ ไม่ได้บงั คับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
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 สร้าง Commitment ในสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที

 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กัน

 การแสดงบทบาท
กรณีศึกษา

สมมติ (Workshop) ผ่ าน
 กรณี ศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริ งที่

ผูเ้ รี ยนต้องเผชิญ หากมีการนา
เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการ
กรณี ศึกษา จะทาให้เข้าใจ

สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ประยุกต์กบั กรณี ศึกษา ก็
และวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรี ยนรู ้กบั
เนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role
Playing) สร้างความ
สนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริ ง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์จริ งหลังการฝึ กอบรมแล้ว ผูเ้ รี ยนก็จะ
สามารถประยุกต์ใช้ได้ทนั ที

 การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
 ผูเ้ รี ยนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลายเป็ นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการ Coaching จะทาให้ผเู ้ รี ยนอยากนาสิ่ ง
ที่รู้ไปใช้จริ ง
 การบ้านเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผเู้ รี ยนนาไป
ปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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